Bedieningshandleiding
CoffeeCenter V6000 45
Volautomatische koffiemachine

Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan
de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin de tijd om deze bedieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u vertrouwd met uw toestel en kunt u
het optimaal en zonder storingen gebruiken.

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.
Wijzigingen
Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie van het
toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandleiding. Wijzigingen in
de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden.

Geldigheidsbereik
Deze handleiding geldt voor:
Modelnaam
CoffeeCenter V6000 45

Type

Maatsysteem

COC6T-25005

60-450

Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen worden in de tekst vermeld.
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Veiligheidsvoorschriften

1.1

Gebruikte symbolen

Belangrijke waarschuwingen worden door
deze symbolen aangeduid.
De niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot elektrische schokken, ernstige verwondingen, brandwonden, brand of schade aan het toestel.
Gevaar! De niet-inachtneming van
de waarschuwing kan leiden tot mogelijk levensbedreigende verwondingen door elektrische schokken.
Let op! De niet-inachtneming van de
waarschuwing kan leiden tot verwondingen of schade aan het toestel.
Gevaar voor verbranding! De nietinachtneming van de waarschuwing
kan leiden tot schroei- of brandwonden.
Aanwijzing: Dit symbool duidt op
belangrijke aanwijzingen of informatie voor de gebruiker.
Informatie over de afvoer.

Informatie over de bedieningshandleiding
Netstekker loskoppelen/stroomtoevoer onderbreken
Netstekker insteken/stroomtoevoer
verzorgen
Netstekker niet afsnijden/veranderen
Draag beschermende handschoenen
Dit toestel voldoet aan de Europese
Richtlijn 1935/2004 inzake materialen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.

▸ Markeert stappen die u achtereenvolgens moet uitvoeren.
– Beschrijft de reactie van het toestel
op uw stap.
▪ Markeert een opsomming.

1.2
Algemene
veiligheidsvoorschriften

▪ Het toestel pas na het lezen
van de gebruiksaanwijzing in
bedrijf stellen.
▪ Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
▪ De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de niet-inachtneming
van deze gebruiksaanwijzing.

▪ Het toestel is niet geschikt
om door personen (onder wie
kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale
capaciteiten of door personen
die niet met het toestel vertrouwd zijn, bediend te worden, tenzij zij door een voor
hun veiligheid verantwoordelijke persoon bijgestaan of in
de bediening van het toestel
geïnstrueerd zijn. Kinderen
moeten onder toezicht staan
om te voorkomen dat zij met
het toestel spelen.
5
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▪ Reglementair gebruik: Het
toestel is bestemd voor de
bereiding van koffie- en melkgebaseerde dranken evenals
heet water. Ieder ander gebruik geldt als onreglementair
en gevaarlijk. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor schade door onreglementair gebruik van het toestel.
▪ Het oppervlak van het verwarmingselement blijft na gebruik
heet. Naargelang van de toepassing blijft ook de buitenzijde van het toestel nog enkele
minuten lang heet.
▪ Reinig alle componenten en
in het bijzonder delen die in
contact komen met koffie en
melk grondig.
▪ Kinderen mogen de reiniging
en onderhoud door de gebruiker niet zonder toezicht
uitvoeren.
▪ Het toestel nooit in water onderdompelen.
▪ VOORZICHTIG: Om schade
aan het toestel te voorkomen
geen alkalische reinigingsmiddelen, maar een zachte
doek en mild reinigingsmiddel gebruiken.
▪ Dit toestel is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd
voor gebruik in: personeelskeukens in winkels, kantoren
6

en andere werkomgevingen;
landbouwbedrijven; hotels,
motels en andere verblijfscomplexen door gasten; gastenverblijven.
▪ Indien de stekker of stroomkabel beschadigd zijn, moeten zij door de klantenservice
vervangen worden om ieder
risico uit te sluiten.
▪ Bij toestellen met verwijderbare kabel: spatwater aan de
stroomstekker op de achterzijde van het toestel vermijden.
▪ WAARSCHUWING: Bij modellen met glazen oppervlakken:
Toestel niet gebruiken als het
glas gebarsten is.
ALLEEN GELDIG VOOR DE EUROPESE
MARKT:

▪ Deze toestellen kunnen gebruikt worden door kinderen
vanaf 8 jaar als zij onder toezicht staan, in het veilige gebruik van het toestel geïnstrueerd werden en de daaruit resulterende gevaren begrepen
hebben. Kinderen mogen de
reiniging en het onderhoud
door de gebruiker pas vanaf
de leeftijd van 8 jaar en onder
toezicht uitvoeren. Toestel en
stroomkabel moeten buiten

1 Veiligheidsvoorschriften

het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar gehouden worden.
▪ Personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale
capaciteiten of personen die
niet vertrouwd zijn met het
toestel mogen dit pas gebruiken als zij onder toezicht
staan, in het veilige gebruik
van het toestel werden geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren begrepen hebben.
▪ Kinderen mogen niet met het
toestel spelen.
▪ Wanneer het toestel niet gebruikt wordt en wanneer het
gereinigd wordt, moet het toestel altijd van het stroomnet
worden gescheiden.
▪

Met dit symbool aangeduide oppervlakken worden
tijdens het gebruik van het
toestel heet (symbool alleen
bij bepaalde modellen voorhanden).

1.3
Toestelspecifieke
veiligheidsvoorschriften
Gevaar! Het toestel gebruikt elektrische stroom. Houdt u zich daarom
aan de volgende veiligheidsinstructies:

▪ Stekker nooit met vochtige
handen aanraken.
▪ Zorg ervoor dat het gebruikte
stopcontact altijd vrij toegankelijk is zodat de stekker indien nodig uitgetrokken kan
worden.
▪ Kabel alleen aan de stekker
uittrekken.
▪ Nooit aan de stroomkabel
trekken omdat deze beschadigd kan worden.
▪ Om het toestel volledig van
het stroomnet te scheiden,
hoofdschakelaar aan de zijkant van het toestel op 0 zetten (zie pagina 19).
▪ Probeer een defect toestel
niet zelf te repareren.
▪ Schakel het toestel met de
hoofdschakelaar uit (zie pagina 19), trek de stekker uit
het stopcontact en neem
contact op met de klantenservice.
Let op!

▪ Bewaar verpakkingsmateriaal
(kunststoffen zakje, piepschuim) buiten het bereik
van kinderen.

▪ Toestel nooit met vochtige
handen aanraken.
7
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▪ Verstikkingsgevaar. Het toestel kan kleine onderdelen
bevatten. Mogelijk moeten
sommige van deze kleine onderdelen verwijderd worden
voor reinigings- en onderhoudswerken. Wees voorzichtig en houd kleine onderdelen op afstand van kinderen.
Gevaar voor verbranding!

▪ Dit toestel produceert heet
water en bij het gebruik van
het toestel kan er waterdamp
ontstaan.
▪ Let erop dat u niet in contact
komt met spatwater of hete
damp. Gebruik alleen de
knoppen en hendels.
Let op!

▪ Houd u niet aan de koffiemachine vast als deze zich buiten de kast bevindt.
▪ Geen reservoirs met vloeistoffen, brandbare of bijtende
stoffen op het toestel zetten.
Bewaar het toebehoren voor
de koffiebereiding (bijv. maatlepel) in de daarvoor voorziene houder. Geen grote of onstabiele voorwerpen, die de
werking kunnen belemmeren,
op het toestel leggen.
8

▪ Kinderen en dieren mogen
niet in de buurt van het toestel zijn als het uit de kast
wordt getrokken. Het toestel
mag niet uit de kast worden
getrokken als het in gebruik
is. Het toestel mag niet uit de
kast worden getrokken als
niet in gebruik is. Installeer
het toestel volgens de instructies in de handleiding,
zodat er geen vloeistof ontsnapt als het toestel uit de
kast wordt getrokken.
Let op!

▪ Toestel niet gebruiken wanneer het uitgetrokken is. Voor
het uittrekken erop letten dat
het toestel uitgeschakeld is.
Uitzondering: Alleen het
maalwerk instellen kan wanneer het toestel uitgetrokken
is (zie pagina 15).
Aanwijzing:

▪ Gebruik uitsluitend originele
accessoires en reserveonderdelen of door de fabrikant
aanbevolen onderdelen.
Let op!

▪ Tijdens het ontkalken het toestel nooit uitschakelen.

1 Veiligheidsvoorschriften

1.4

Gebruiksaanwijzingen

Reglementair gebruik
▪ Dit toestel is bestemd voor de bereiding
van koffie het opwarmen van dranken.
Ieder ander gebruik geldt als onreglementair.
▪ Dit toestel is niet bestemd voor commercieel gebruik.
▪ De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade door onreglementair gebruik
van het toestel.
▪ Dit toestel kan boven een bakoven geïnstalleerd worden als deze aan de achterzijde een koelventilator heeft (maximaal magnetronvermogen: 3 kW).

Reiniging en onderhoud van
onderdelen die met levensmiddelen in
contact komen
▪ Als u het toestel voor de eerste maal
gebruikt of als het langer dan 2 dagen
niet gebruikt wordt, alle bewegende accessoire-onderdelen die met water of
melk in contact komen met heet water
spoelen.
▪ Als het toestel langer dan 2 dagen niet
wordt gebruikt, voor het eerste gebruik
het watercircuit doorspoelen zoals in de
bedieningshandleiding beschreven.
▪ Voer een grondige automatische toestelreiniging en gericht onderhoud uit
als het display of de verklikkerlampen
dat aangeven (zie pagina 31).

Toestel installeren
Let op!
▪ Het toestel moet door gekwalificeerd
personeel conform de geldende lokale
bepalingen geïnstalleerd worden (zie
pagina 9).
▪ Verpakkingsmateriaal (kunststofzakje,
delen in piepschuim, enz.) buiten het
bereik van kinderen houden (zie pagina 50).

▪ Toestel nooit in ruimten installeren
waarin de temperatuur tot 0 °C of eronder kan dalen. Waterhardheid zo
snel mogelijk volgens de aanwijzingen
in het hoofdstuk “Waterhardheid” instellen (zie pagina 29).

Toestel aansluiten
Gevaar!
▪ Vergewis u ervan dat de netspanning
overeenstemt met de aanduiding op
het typeplaatje rechts op het toestel.
▪ Sluit het toestel alleen aan op een deskundig geïnstalleerd en geaard stopcontact met een minimale stroombelastbaarheid van 10 A.
▪ Als het stopcontact en de stekker niet
compatibel zijn, moet het stopcontact
door een vakman vervangen worden
door een nieuw geschikt stopcontact.
Opdat de installatie aan de veiligheidsrichtlijnen voldoet, moet een voor alle
polen geschikte veiligheidsschakelaar
gebruikt worden met een contactopeningsbreedte van min. 3 mm.
▪ Gebruik geen dubbelstekkers of verlengsnoeren.

Inbouw
Let op!
▪ Vergewis u ervan dat de vereiste minimale afstanden voor de correcte installatie van het toestel gegeven zijn. De
koffiemachine moet in een hoge kast
ingebouwd worden die met gewone
beugels aan de wand bevestigd is.
▪ Let op: Voor alle installatie- of onderhoudswerken moet het toestel van de
stroomtoevoer worden losgekoppeld.
▪ Keukenmeubels in de onmiddellijke
omgeving van het toestel moeten hittebestendig zijn (65 °C min.).

9

2

Eerste inbedrijfstelling
Het toestel werd in de fabriek met behulp van koffie gecontroleerd. Daarom kunnen er zich sporen van koffie in het maalwerk bevinden. Het toestel is echter gegarandeerd nieuw.

Voordat het toestel de eerste keer wordt gebruikt, moeten de volgende stappen worden
uitgevoerd:

2.1

Taal kiezen

▸ Als het toestel nog niet op het stroomnet werd aangesloten: netaansluiting in een geschikt stopcontact steken.
▸ Toestel uittrekken.
▸ Hoofdschakelaar op I zetten.
▸ Taal instellen.
▸ Als u de taal op een later tijdstip wilt instellen, dan de
taal in de gebruikersinstellingen instellen (zie pagina 27).
▸ Toestel inschuiven.

2.2

Watercircuit met water vallen
Gevaar voor verbranding!
Laat het toestel nooit onbewaakt terwijl er heet water uitgebracht wordt.

▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Watertank met vers water vullen en terugplaatsen (zie pagina 14).
▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Heetwater-/stoomuitloop 1 op de aansluiting 2
schuiven en een reservoir van 0,5 l onder de wateruitloop plaatsen.
– Op het display staat: “Maak watercircuit leeg, druk
op
om te vullen”
▸
aantippen.
– Er stroomt heet water uit de heetwater-/stoomuitloop 1.

2
1

Zodra er geen heet water meer uit de heetwater-/stoomuitloop 1 stroomt:
– verschijnt op het display het hoofdmenu.
– is het toestel bedrijfsklaar.

2.3

Accessoires reinigen

De volgende accessoires kunnen met water of melk in contact komen en moeten voor
het eerste gebruik afgespoeld worden met heet water.
▸ Onderdelen van de melkopschuimer (zie pagina 36)
▸ Onderdelen van de heetwater-/stoomuitgang (zie pagina 38)
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2.4

Waterhardheid instellen

▸ Om het juiste moment van de ontkalking te optimaliseren, waterhardheid instellen (zie
pagina 29).
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Beschrijving van het toestel

3.1

Opbouw

Bij gesloten servicedeur
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Bij open servicedeur
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Servicedeur
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Druppelplaat
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Koffie-uitgang
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Neerzetstuk voor melkreservoirs
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Watertank

9
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Deksel van watertank

Neerzetstuk voor heetwater-/stoomuitgang

10

Zetgroep

3.2

Bedienings- en display-elementen
1
13:51
Aroma

Gebruiker 1

Heet water

Display

2

Drankselectie

Hoeveelheid

Espresso

Koffie

Cappucino

Toetsen

2

Weergeven

Koffiearoma

Koffiearoma

Koffiehoeveelheid

Koffiehoeveelheid

Favorieten
Persoonlijke instellingen
Gebruiker
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3.3

Melkopschuimer
5
INSERT

6
CLEAN

4
7

3
2

1

Thermische behuizing

2

Melkreservoir

3

Melkslang

4

Melkuitgang

5

Deksel melkopschuimer

6

Instelknop

7

Ontgrendelknop

Posities van de instelknop
Instelknop plaatsen
Geen melkschuim

1

Weinig melkschuim
Veel melkschuim
Melkuitgang en deksel van
melkopschuimer reinigen

3.4

Heetwater-/stoomuitgang
2

1

3.5

2

Aansluiting met draaikop

3

Spuitmond

4

4

Uitloopbuis

1

Teststrip voor waterhardheid
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Maatlepel
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Ontkalkingsmiddel
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Toebehoren

2

CaCO
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4

Bediening

4.1

Toestel inschakelen
Gevaar voor verbranding!
Tijdens het spoelen stroomt heet water uit de koffie-uitgang.

▸
▸
▸
▸

Toestel uittrekken.
Hoofdschakelaar op I zetten.
Toestel inschuiven.
AAN-/UIT-knop indrukken.
– Op het display staat: “Bezig met opwarmen - even
wachten”.

Zodra de opwarming is voltooid:
– staat er op het display: “Spoeling bezig- Heet water uit de uitlopen”.
– stroomt heet water uit de koffie-uitgang 1.
Zodra het spoelen is voltooid:
– verschijnt op het display het hoofdmenu.
– is het toestel bedrijfsklaar.
1

4.2

Watertank vullen

▸ Handmatig de koffie-uitgang 1 vastnemen en naar u
toe trekken.
– De servicedeur 2 gaat open.
▸ Watertank 3 verwijderen.
▸ Deksel verwijderen en watertank 3 vullen met vers
water tot aan de markering MAX.
▸ Deksel sluiten en watertank 3 waar plaatsen.
▸ Sluit servicedeur 2.

1
I

0

2

I

0

2

3
Watertank dagelijks ledigen om kiemvorming te voorkomen.
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4.3

Koffiebonenreservoir vullen
Gebruik geen groene, gekarameliseerde, gekonfijte of gelijkaardige koffiebonen.
Die verstoppen het maalwerk en beschadigen het.

▸ Deksel 1 van het bonenreservoir met een draaibeweging openen.

2

▸ Koffiebonen in bonenreservoir 2 vullen.

1

▸ Deksel 1 van het bonenreservoir sluiten.

4.4

Maalwerk instellen

Als het nieuw geïnstalleerde toestel voor de eerste keer gebruikt wordt, is het maalwerk
af fabriek zo ingesteld dat de koffie correct wordt bereid. Indien de bereide koffie te dun,
niet romig genoeg of druppelsgewijs uitgebracht wordt, kan het maalwerk handmatig ingesteld worden.
Schade aan het toestel door foutieve behandeling!
De instelknop van het maalwerk mag alleen gedraaid worden wanneer het maalwerk in gebruik is. Het toestel moet daarbij uitgetrokken blijven.
▸ Deksel 1 van het bonenreservoir openen.
▸ Gewenste koffiedrank bereiden (zie pagina 20).
▸ Terwijl het maalwerk in gebruik is, instelknop van het
maalwerk 2 één positie naar links of rechts draaien.
▸ Minstens 2x gewenste koffiedrank met de nieuwe
maalwerkinstelling bereiden.
– De nieuwe maalwerkinstelling wordt van kracht na
de 3e keer dat er koffie wordt uitgebracht.
▸ Indien de nieuwe maalwerkinstelling niet het gewenste resultaat oplevert, instelknop van het maalwerk 2
nog een positie verder draaien.
Oorzaak

Instelknop

1
2

Oplossing

▪ Koffie is te dun
▪ Koffie is niet romig genoeg

▸ Instelknop van het maalwerk met één
positie linksom (richting ”1”) draaien.

▪ Koffie wordt druppelsgewijs of te langzaam uitgebracht.

▸ Instelknop van het maalwerk met één
positie rechtsom (richting ”7”) draaien.
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4.5

Melkopschuimer aansluiten

▸ Verwijder het deksel van het melkreservoir 1.
▸ Melkreservoir 3 maximaal tot aan de markering MAX
met melk vullen.
▸ Melkslang 2 in het deksel van melkreservoir 1 plaatsen.
▸ Deksel van melkreservoir 1 weer op melkreservoir 3
zetten.

1
2

3
▸ Koffie-uitloop 4 naar onderen schuiven.
▸ Ontgrendeltoets 5 indrukken en tegelijkertijd heetwater-/stoomuitloop 6 uittrekken.

4
▸ Melkopschuimer 7 op aansluitstuk 8 schuiven.
▸ Grote kop onder koffie-uitloop 4 zetten.
▸ Drank met melk bereiden (zie pagina 23).

5

6

4
8

7

4.6

Waterfilter *

* niet meegeleverd
Bij regelmatig gebruik van het toestel bedraagt de levensduur van het waterfilter 2
maand. Als het toestel niet gebruikt wordt, gaat het gebruikte waterfilter maximaal 3 weken mee.

Waterfilter plaatsen
▸ Indien het toestel is uitgeschakeld: Toestel inschakelen (zie pagina 14).
▸ De toets aantippen.
– Op het display verschijnt het hoofdmenu van de
persoonlijke instellingen.
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display waterfilter
verschijnt.
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▸
aantippen.
▸ Waterfilter 1 uit de verpakking nemen.
▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Kalenderschijf 2 draaien tot de volgende 2
gebruiksmaanden worden weergegeven.

2

1

▸ aantippen.
▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Water in de filteropening 3 laten lopen tot het
uit de zijopeningen van het waterfilter loopt.

3
1

▸ aantippen.
▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Waterfilter 1 zo in de watertank 4 onderdompelen dat er luchtbellen kunnen ontsnappen.

1
4

Wasserfilter activeren
▸ aantippen.
▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Waterfilter 1 in de installatie in de watertank 4
plaatsen en naar onderen duwen.
▸ aantippen.
▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Deksel op de watertank 4 zetten en watertank
terugplaatsen.

1

4
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▸ aantippen.
▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Een bak van 0,5 l onder de koffie-uitloop 5 en
heetwater-/stoomuitloop 6 zetten en
aantippen.
– Er stroomt heet water uit de heetwater-/stoomuitloop 6.

5
6

Zodra er geen heet water meer uit de heetwater-/stoomuitloop 6 stroomt:
– verschijnt op het display het startscherm.

Versleten waterfilter vervangen
Een systeem in het toestel herkent automatisch wanneer een waterfilter vervangen moet
worden en duidt daarop met de volgende melding:
”

Vervang waterfilter, druk op

om te starten”

Als deze melding op het display verschijnt:
▸
aantippen om waterfilter later te vervangen.
– Op het display verschijnt het symbool
vervangen is.

en gaat pas weer weg als het waterfilter

Of:
aantippen om waterfilter meteen te vervangen.
Wij adviseren het waterfilter dadelijk te vervangen als deze melding verschijnt:
▸ Watertank 1 verwijderen.
▸ Deksel verwijderen en versleten waterfilter 2 verwijderen.
▸ Nieuwe waterfilter uit de verpakking nemen.
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display de persoonlijke instelling verschijnt.
▸
aantippen.
– Op het display staat: “ Filter vervangen”.
▸
aantippen.
▸ Aanwijzingen in het hoofdstuk “Waterfilter activeren”
volgen (zie pagina 17).

2

1

Het waterfilter moet bij regelmatig gebruik van het toestel ten laatste na 2 maand
en bij uitblijvend gebruik van het toestel ten laatste na 3 weken vervangen worden.
Waterfilters moeten worden afgevoerd naar een aangewezen inzamelpunt voor recycling.
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Waterfilter permanent verwijderen
▸ Watertank 1 verwijderen.
▸ Deksel verwijderen en waterfilter 2 verwijderen.
▸ De toets aantippen.
– Op het display verschijnt het menu met persoonlijke instellingen.
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display de persoonlijke instelling verschijnt.
▸
aantippen.
– Op het display staat: “ Filter verwijderen”.
▸ aantippen.
– Op het display staat: “Bevestigen filter verw.?”
▸ Om de procedure te annuleren, aantippen.
▸ Om het waterfilter permanent te verwijderen,
aantippen.
– Op het display staat: “Filter verwijderd”
▸
aantippen.
– Op het display verschijnt het startscherm.

2

1

Waterfilters moeten worden afgevoerd naar een aangewezen inzamelpunt voor recycling.

4.7

Toestel uitschakelen
Gevaar voor verbranding!
Tijdens het spoelen stroomt heet water uit de koffie-uitgang.

▸ AAN-/UIT-knop indrukken.
– Op het display staat: “Bezig met uitschakelen even wachten”.
– Het toestel voert een spoelprocedure uit.
– Er stroomt heet water uit de koffie-uitgang 1.
Zodra het spoelen is voltooid:

1

– dooft het display.
– schakelt het toestel zichzelf uit.

4.8

Het toestel loskoppelen van de netstroom

▸ Toestel uittrekken.
▸ Zet de hoofdschakelaar op 0.
– Het toestel is losgekoppeld van het stroomnet.
▸ Toestel inschuiven.
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5

Bereiding

5.1

Overzicht bereidingsmogelijkheden

Uw toestel beschikt over verschillende mogelijkheden om dranken te bereiden. Koffiedranken kunnen ofwel met koffiebonen (zie pagina 21) of met
gemalen koffie (zie
pagina 22) bereid worden.
Hoe vaker een drank door een gebruiker wordt bereid, hoe verder het naar voren
opschuift in de volgorde.
Drank

Bereiding

Espresso

Compact met hazelnootbruine Crema. Gebalanceerde, intensieve smaak. Dichte, afgeronde textuur. Intensief roosteraroma.

Koffie

Dunnere crema dan bij de espresso. Gebalanceerde, fijne
smaak. Gemiddeld roosteraroma.

Cappuccino

Compact, romig melkschuim. Balans tussen melkschuim,
melk en koffie. Optimale temperatuur.

Latte
Macchiato

Gewone espresso met een middelgrote hoeveelheid hete
melk en een middelgrote hoeveelheid melkschuim.

Ristretto

Intensievere, kortere en donkerdere variant van de espresso.

Doppio+

Groter dan een dubbele espresso. Bereid met extra veel
koffiepoeder en een intensieve voorroosterfunctie. Zeer intensief roosteraroma

Long

Lichtere en dunnere crema dan bij de espresso. Bereid
aan lage roosterdruk. Aromatische smaak, zoals filterkoffie.

Americano

Espresso die met heet water aangelengd wordt. Gebalanceerde, lichte smaak.

Espresso
Macchiato

Gewone espresso met een dosis heet melkschuim.

Caffe Latte

Gewone espresso met een grote hoeveelheid hete melk
en een kleine hoeveelheid melkschuim.

Flat White

Gewone espresso met een middelgrote hoeveelheid hete
melk en een middelgrote hoeveelheid melkschuim. Het
beste geserveerd in een grote keramische kop.

Hete melk

Hete melk met de gewenste schuimconsistentie.

2 × espresso

Dubbele hoeveelheid van een espresso. Kan in één of
twee kopjes bereid worden.

2 × koffie

Dubbele hoeveelheid van een koffie. Kan in één of twee
kopjes bereid worden.

Heet water

Heet water is geschikt voor de bereiding van thee (zie pagina 24).
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5 Bereiding
Drank

Bereiding

Stoom

Met stoom kunnen vloeistoffen opgewarmd of melkschuim geproduceerd worden (zie pagina 25).

5.2

Melkschuim

Koffie met koffiebonen

▸ Indien het toestel is uitgeschakeld: Toestel inschakelen (zie pagina 14).
▸ Kopje onder koffie-uitgang 1 zetten.

1

▸ Koffie-uitgang zo ver mogelijk naar onderen boven
het kopje trekken.
▸ Gebruiker definiëren (zie pagina 26).
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display de gewenste drank verschijnt.
▸ Gewenste drank aantippen.
– De drank wordt zo bereid zoals het in de favorieten
gedefinieerd werd (zie pagina 26).
– Op het display wordt een balk gevuld tijdens de
bereiding.
2 koffiedranken bereiden
Als aan het begin van de bereiding het symbool
dranken bereid worden.

▸
▸

verschijnt, kunnen 2 koffie-

Een tweede kopje onder de koffie-uitgang 1 zetten.
Tip de toets

aan.

ð De dubbele hoeveelheid koffiedrank wordt uitgebracht.
▸ Om het uitbrengen van de drank vroegtijdig te beëindigen, aantippen.
▸ Om de hoeveelheid drank tijdens het uitbrengen te
verhogen, toets
aantippen.
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5.3

Koffie met gemalen koffie
Vul nooit gemalen koffie in het uitgeschakelde toestel. De gemalen koffie kan zich
anders in de machine verspreiden en het toestel beschadigen.
Als u gemalen koffie gebruikt, kunt u slechts één kopje koffie per keer bereiden.

▸ Indien het toestel is uitgeschakeld: Toestel inschakelen (zie pagina 14).
▸ Kopje onder koffie-uitloop 1 zetten.
▸ Koffie-uitloop zo ver mogelijk naar onderen boven het
kopje trekken.
▸ Gebruiker definiëren (zie pagina 26).
▸ Deksel 2 van het bonenreservoir openen.

1

▸ Indien nodig: Trechter 3 reinigen (zie pagina 35).
▸ Met de maatlepel maximaal een afgestreken maat gemalen koffie in de trechter 3 vullen.
▸ Deksel 2 van het bonenreservoir sluiten.

2

3

▸ Zo vaak toets aantippen tot op het display
verschijnt.
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display de gewenste drank verschijnt.
▸ Gewenste drank aantippen.
– De drank wordt zo bereid zoals het in de favorieten
gedefinieerd werd (zie pagina 26).
– Op het display wordt een balk gevuld tijdens de
bereiding.
Bij Long: gemalen koffie bijvullen
Als u Long geselecteerd hebt, staat na de helft van de bereiding op het display
“Voeg voorgemalen koffie toe maximaal één doseerschepje”.

▸
▸

Met de maatlepel een afgestreken maat gemalen koffie in de trechter 3 vullen.
aantippen.

▸ Om het uitbrengen van de drank vroegtijdig te beëindigen, aantippen.
▸ Om de hoeveelheid drank tijdens het uitbrengen te
verhogen, toets
aantippen.
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5.4

Drank met melk
Let erop dat de temperatuur van de melk 5 °C bedraagt.

▸ Indien het toestel is uitgeschakeld: Toestel inschakelen (zie pagina 14).
▸ Melkopschuimer 1 aansluiten (zie pagina 16).
▸ Gebruiker definiëren (zie pagina 26).
▸ Gewenste drank aantippen.
– Op het display staat: “Draai instelknop in melkstand”.
▸ Instelknop 2 naar rechts of links draaien tot de aanbevolen positie voor de hoeveelheid melkschuim is
ingesteld.
▸

2

INSERT

CLEAN

1

aantippen.
– De drank wordt zo bereid zoals het in de favorieten
gedefinieerd werd (zie pagina 26).
– Op het display wordt een balk gevuld tijdens de
bereiding.

▸ Om het uitbrengen van de drank vroegtijdig te beëindigen, aantippen.
▸ Om de hoeveelheid drank tijdens het uitbrengen te
verhogen, toets
aantippen.
Zodra op het display de melding “Draai instelknop in
” verschijnt:
▸

aantippen om meer dranken met melk te bereiden.

CLEAN

INSERT

3

Of:
▸ Kopje onder melkuitloop 3 zetten.
▸ Aanwijzingen in het hoofdstuk “Interne slangen reinigen” volgen (zie pagina 36).
Reinig de interne slangen van de melkschuimer pas nadat u de laatste drank met
melk hebt bereid.
Bewaar de gevulde melkopschuimer niet voor lange tijd buiten de koelkast. Hoe
warmer de melk, hoe slechter de kwaliteit van het geproduceerde melkschuim.
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5.5

Aroma en hoeveelheid aanpassen

Aroma en hoeveelheid kunnen voor iedere koffiedrank voor de bereiding aangepast worden.
▸ Indien het toestel is uitgeschakeld: Toestel inschakelen (zie pagina 14).
▸ Kopje onder koffie-uitloop 1 zetten.

1

▸ Koffie-uitloop zo ver mogelijk naar onderen boven het
kopje trekken.
▸ Om het koffiearoma aan te passen zo vaak toets
aantippen tot op het display het gewenste koffiearoma verschijnt.
▸ Om de hoeveelheid koffie aan te passen, zo vaak
toets
aantippen tot op het display de gewenste
hoeveelheid koffie verschijnt.
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display de gewenste drank verschijnt.
▸ Gewenste drank aantippen.
– De drank wordt uitgebracht.
– Op het display wordt een balk gevuld tijdens de
bereiding.

5.6

Heet water uitbrengen
Gevaar voor verbranding!
Laat het toestel nooit onbewaakt terwijl er heet water uitgebracht wordt.

▸ Indien het toestel is uitgeschakeld: Toestel inschakelen (zie pagina 14).
▸ Heetwater-/stoomuitgang 1 op aansluitstuk 2 schuiven.
▸ Een grote kop of een recipiënt zo dicht mogelijk onder de heetwater-/stoomuitgang 1 zetten.
▸ Gebruiker definiëren (zie pagina 26).
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display “heet water” verschijnt.
▸ “Heet water” aantippen.
– De hoeveelheid heet water die in de favorieten
werd (zie pagina 26) gedefinieerd, stroomt uit de
heetwater-/stoomuitgang 1.
– Op het display wordt een balk gevuld tijdens de
bereiding.
▸ Om het uitbrengen van heet water vroegtijdig te beëindigen, aantippen.
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5.7

Melkschuim/stoom uitbrengen
Gevaar voor verbranding!
Het toestel produceert stoom. Laat het toestel nooit onbewaakt terwijl u melkschuim produceert of vloeistoffen opwarmt.

▸ Indien het toestel is uitgeschakeld: Toestel inschakelen (zie pagina 14).
▸ Heetwater-/stoomuitgang 1 op aansluitstuk 2 schuiven.
▸ Een reservoir met de gewenste vloeistof vullen.
Bij melkschuim: reservoir maximaal tot een derde
met melk vullen omdat het melkvolume zich kan verdrievoudigen tijdens het opschuimen.
▸ reservoir onder de heetwater-/stoomuitgang 1 zetten.
▸ Heetwater-/stoomuitgang 1 in de vloeistof onderdompelen.
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display “stoom”
verschijnt.
▸ “Stoom” aantippen.
– Er treedt stoom uit de heetwater-/stoomuitgang 1.
– Op het display wordt een balk gevuld tijdens de
bereiding.
▸ Zodra de gewenste temperatuur of de gewenste opschuimgraad is bereikt, aantippen.
▸ Heetwater-/stoomuitgang 1 na gebruik reinigen (zie
pagina 38).

2
1

Tips voor geslaagd melkschuim

▸
▸

Voor dichter schuim magere of halfvolle melk (ca. 5 °C) gebruiken.

▸

Voor schuim zonder sterke blazen steeds heetwater-/stoomuitgang 1 na gebruik reinigen.

Voor een romiger schuim recipiënt tijdens het uitbrengen van stoom langzaam
in cirkels opwaarts bewegen.
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6

Favorieten

Aroma en hoeveelheid kunnen bij alle dranken afzonderlijk aangepast worden.

6.1

Gebruiker definiëren

▸ De toets aantippen.
– Op het display verschijnt het menu van de gebruikers.
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display de gewenste gebruiker verschijnt.
▸ Selecteer de gewenste gebruiker.
– Op het display verschijnt het startscherm.

6.2

Aroma

Gebruiker 1

Hoeveelheid

Heet water

Espresso

Koffie

Cappucino

Drankinstellingen aanpassen

▸ De toets
aantippen.
▸ Bij dranken met melk: melkopschuimer aansluiten
(zie pagina 16).
▸ Kopje onder koffie-uitloop zetten.
▸ Koffie-uitloop zo ver mogelijk naar onderen boven het
kopje trekken.
▸ Gewenste drank aantippen.
Bij koffiedranken:
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display het gewenste koffiearoma verschijnt.
▸
aantippen om het geselecteerde koffiearoma te
bevestigen.
Bij dranken met melk:
▸ instelknop naar de aanbevolen positie voor de hoeveelheid melkschuim draaien.
Bij alle dranken:
▸ de hoeveelheid melk, koffie of heet water aanpassen.
– De betreffende vloeistof wordt uitgebracht.
– Op het display verschijnt de hoeveelheid vloeistof
in de vorm van een verticale balk die wordt gevuld
tijdens de bereiding.
– Zodra de minimale hoeveelheid werd bereikt, verschijnt op het display .
▸
aantippen zodra de gewenste hoeveelheid van de
vloeistof werd bereikt.
– Op het display staat: “Nieuwe instell. opslaan?”
▸ “Ja” aantippen om nieuwe instellingen voor de gewenste gebruiker op te slaan.
– Op het display staat: “Nieuwe instell. opgeslagen”.
▸
aantippen.
– Op het display verschijnt het startscherm.
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13:51

13:51
Aroma

Gebruiker 1

Hoeveelheid

Heet water

Espresso

Koffie

Cappucino

Hoeveelheid koffie aanpassen,
X indrukken om op te slaan

7 Persoonlijke instellingen

6.3

Instelprocedure annuleren

De instelprocedure kan te allen tijde geannuleerd worden.
Tijdens het aanpassen:
▸

aantippen.
– De verticale balken verdwijnen.
– Op het display staat: “Nieuwe instell. niet opgeslagen”
▸
aantippen.
– Op het display verschijnt het startscherm.
Na het aanpassen:
– Op het display staat: “Nieuwe instell. opslaan?”
▸ “Nee” aantippen.
– Op het display staat: “Nieuwe instell. niet opgeslagen”
▸
aantippen.
– Op het display verschijnt het startscherm.

7
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7.1

Overzicht persoonlijke instellingen

7.2

Spoelprocedure

Automatische uitschakeling

Geluidssignaal

Ontkalking

Kopjesverwarmer

Kopjesverlichting

Waterfilter

Energiebesparingsmodus

Achtergrond

Drankinstellingen

Koffietemperatuur

Fabrieksinstellingen

Tijd

Waterhardheid

Statistieken

Automatische inschakeling

Taal

Persoonlijke instellingen aanpassen

▸ De toets aantippen.
– Op het display verschijnt het menu met persoonlijke instellingen.
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display de gewenste persoonlijke instelling verschijnt.
▸ Kies de gewenste persoonlijke instelling.
▸ Voer de gewenste instelling uit.
▸ Om persoonlijke instelling te activeren,
instellen.
▸ Om persoonlijke instelling te deactiveren,
instellen.
▸
aantippen om de wijziging te bevestigen.
▸
aantippen om de wijziging te annuleren.

13:51

Spoelprocedure

Ontkalken
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7.3

Spoelprocedure

Met deze persoonlijke instelling kan het interne circuit van het toestel gereinigd of de zetgroep verwarmd worden.
▸ Aanwijzingen in het hoofdstuk “Intern circuit reinigen” volgen (zie pagina 32).

7.4

Ontkalking

Met deze persoonlijke instelling kan het toestel ontkalkt worden.
▸ De toets aantippen.
– Op het display verschijnt het menu met persoonlijke instellingen.
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display de persoonlijke instelling verschijnt.
▸
aantippen.
▸ Aanwijzingen in het hoofdstuk “Ontkalking starten” volgen (zie pagina 39).

7.5

Waterfilter

Bij deze persoonlijke instelling zijn de volgende toepassing beschikbaar:
▪ Waterfilter plaatsen (zie pagina 16) en activeren (zie pagina 17)
▪ Versleten waterfilter vervangen (zie pagina 18)
▪ Waterfilter permanent verwijderen (zie pagina 19)

7.6

Drankinstellingen

De drankinstellingen van elke gebruiker kunnen weergegeven en gereset worden.
▸ Het actueel gebruikte gebruikersprofiel aantippen, bijv. gebruiker 1 .
– Op het display verschijnt het menu van de gebruikersprofielen.
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display de gewenste gebruiker verschijnt.
▸ Gewenste gebruiker selecteren, bijv. gebruiker 2 .
▸ De toets aantippen.
▸ Zo vaak of aantippen tot de persoonlijke instelling “Drankinstellingen”
verschijnt.
▸
aantippen.
– De drankinstellingen van espresso verschijnen.
▸ Zo vaak aantippen tot de te resetten drank verschijnt.
▸ Om de procedure te annuleren, aantippen.
▸ Om drankinstellingen van gebruiker 2 te resetten,
aantippen.

7.7

Tijd instellen

De tijd op het display kan worden gewijzigd.

7.8

Automatische inschakeling

Bij geactiveerde persoonlijke instelling kan de tijd vastgelegd worden waarop het toestel
automatisch inschakelt (bijv. ‘s ochtends). Daarvoor is de invoer van de juiste tijd noodzakelijk via de persoonlijke instelling “Tijd”. Bij geactiveerde persoonlijke instelling verschijnt op het startscherm . Af fabriek is deze persoonlijke instelling gedeactiveerd.

7.9

Automatische uitschakeling

Als er geen dranken worden geproduceerd, maar het toestel toch is ingeschakeld, wordt
het na een bepaalde tijd zonder toedoen van de gebruiker automatisch uitgeschakeld.
De automatische uitschakeling van het toestel kan tussen 15 minuten en 3 uur worden
ingesteld; de fabrieksinstelling is 30 minuten.
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7.10

Kopjesverwarmer

Bij geactiveerde persoonlijke instelling worden koffiekopjes op het neerzetstuk voor koffiekopjes voorverwarmd (zie pagina 11). De benodigde tijd voor het voorverwarmen
hangt af van de dikte van de wand van het kopje en het aantal kopjes. Als de energiebesparingsmodus is geactiveerd functioneert deze gebruikersinstelling slechts in beperkte
mate. Af fabriek is deze persoonlijke instelling gedeactiveerd.

7.11

Energiebesparingsmodus

Bij geactiveerde persoonlijke instelling wordt het energieverbruik conform de Europese
bepalingen verlaagd; op het startscherm verschijnt . Af fabriek is deze persoonlijke instelling geactiveerd.

7.12

Koffietemperatuur

De temperatuur van het water dat voor de drankbereiding wordt gebruikt, kan gewijzigd
worden. De temperatuur van het water kan ingesteld worden op:
▪ Laag
▪ Middelhoog (af fabriek ingesteld)
▪ Hoog
▪ Zeer hoog

7.13

Waterhardheid

Het toestel beschikt over een systeem dat automatisch het juiste tijdstip voor het ontkalken aangeeft. Dit systeem kan voor huishoudens met zacht water (ook met een onthardingsinstallatie) en gemiddelde waterhardheid nog worden geoptimaliseerd door het
passende bereik van de waterhardheid in te stellen in de persoonlijke instellingen.
Er zijn 4 instelbereiken voor de waterhardheid. Het aantal rode vierhoeken op de teststrip
toont de waterhardheidsgraad en komt overeen met het in te stellen niveau op het toestel. Hoe hoger het aantal rode vierhoeken, hoe harder het water. Af fabriek is de waterhardheid “Niveau 4” ingesteld.
Bereik

Waterhardheid Waterhardheid
[°fH]
[°dH]

Waterhardheid
[°eH]

Rode vierhoeken

Stand

zeer
hard

38 tot 50

22 tot 28

27 tot 35

4

4

hard

25 tot 37

15 tot 21

18 tot 26

3

3

Gemiddeld

14 tot 24

8 tot 14

10 tot 17

2

2

1 tot 13

1 tot 7

1 tot 9

0-1

1

zacht

Waterhardheid meten
▸ Teststrip volgens aanwijzingen uit de verpakking verwijderen.
▸ Teststrip gedurende 1 seconde volledig in een glas water onderdompelen.
▸ Teststrip uit het glas nemen en lichtjes schudden.
– Na ca. 1 minuut worden naargelang van de waterhardheid 0-4 rode vierhoeken gevormd.
– Het aantal rode vierhoeken komt overeen met het in te stellen waterhardheidsniveau.
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Waterhardheidsniveau instellen
▸ De toets aantippen.
– Op het display verschijnt het menu met persoonlijke instellingen.
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display de persoonlijke instelling verschijnt.
▸ Zo vaak aantippen tot op het display het gewenste waterhardheidsniveau verschijnt,
bijv. niveau 2.

7.14

Taal

De taal in het display kan worden gewijzigd. U heeft de keuze uit verschillende talen.

7.15

Geluidssignaal

Bij geactiveerde persoonlijke instelling weerklinkt telkens een geluidssignaal als een
symbool aangetipt of een onderdeel verwijderd of geplaatst wordt. Af fabriek is deze persoonlijke instelling geactiveerd.

7.16

Kopjesverlichting

Bij geactiveerde persoonlijke instelling licht de kopjesverlichting op wanneer koffiedranken of hete melk uitgebracht worden en als het spoelproces loopt. Af fabriek is deze persoonlijke instelling gedeactiveerd.

7.17

Achtergrond

Met deze persoonlijke instelling kan de achtergrond van het startscherm bepaald worden. U heeft de keuze uit verschillende achtergronden.

7.18

Fabrieksinstellingen

Met deze persoonlijke instelling kunnen één of meerdere gebruikersprofielen weer gereset worden naar de fabrieksinstelling.

7.19

Statistieken

Met deze persoonlijke instelling kunnen de volgende statistische gegeven opgeroepen
worden:
▪ Aantal koffiedranken zonder melk
▪ Aantal dranken met melk
▪ Totale hoeveel uitgebracht water in liter
▪ Aantal ontkalkingen
▪ Aantal gebruikte waterfilters

8

Demo-modus

Met de demo-modus kan de speciaalzaak het toestel in een demonstratiemodus zetten.
Deze demo-modus maakt het mogelijk om functies weer te geven zonder het toestel aan
te zetten.
Deze instelling wordt niet aanbevolen voor particulier gebruik, aangezien het bereiden van dranken niet mogelijk is.
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8.1

Activeren

De demo-modus kan worden gestart zonder water in het watertank.
▸ Zet de hoofdschakelaar op 0.
– Het toestel is losgekoppeld van de netstroom.
De volgende stappen moeten binnen 10 seconden worden uitgevoerd. Anders
wordt de demo-modus niet geactiveerd.
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Hoofdschakelaar weer op I zetten.
Taal kiezen.
AAN-/UIT-knop indrukken.
Open de servicedeur.
Verwijder de druppelschaal en het koffiedikreservoir.
Raak de twee onderste hoeken van het display tegelijkertijd aan.
– De demo-modus wordt gestart.
▸ Plaats de druppelschaal en het koffiedikreservoir weer terug.
▸ Servicedeur sluiten.
De demo-modus duurt 12 uur.

8.2

Deactiveren

De demo-modus wordt na 12 uur automatisch gedeactiveerd, maar kan ook voortijdig
worden afgebroken:
▸ Zet de hoofdschakelaar op 0.
– Het toestel is losgekoppeld van het stroomnet.
▸ Zet na ca. 10 seconden de hoofdschakelaar weer op I .
– De demo-modus is gedeactiveerd.

9

Verzorging en onderhoud
Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken!
Laat het toestel met toebehoren afkoelen alvorens het te reinigen.
Schade aan het toestel door foutieve behandeling!
Gebruik geen schurende, zure of chemische reinigingsmiddelen, scherpe of krassende metalen schrapers, staalwol, schuursponzen enz. Deze producten bekrassen het oppervlak. Bekraste glasplaten kunnen barsten.

9.1

Reinigingsintervallen

Onderdeel

Reinigingsinterval

Intern circuit

▪ Na meer dan 2 dagen niet gebruikt

Koffiedikreservoir

▪ Op verzoek
▪ Naar behoefte
▪ Bij iedere reiniging van de druppelschaal

Druppelschaal

▪ Op verzoek
▪ Naar behoefte

Koffie-uitloop

▪ 1x per week
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Onderdeel

Reinigingsinterval

Reiniging van de buitenkant

▪ Naar behoefte
▪ 1x per week

Binnenkant toestel

▪ 1x per week

Watertank

▪ 1x per maand
▪ Na iedere vervanging van het waterfilter

Trechter voor gemalen koffie

▪ 1x per maand

Zetgroep

▪ 1x per maand

Melkopschuimer

▪ Na ieder gebruik

Heetwater-/stoomuitloop

▪ Na ieder gebruik met melk

Aansluitstuk

▪ Na ieder gebruik van de melkopschuimer

Toestel ontkalken

▪ Op verzoek

Als het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt (bijv. tijdens vakantie),
moet het waterreservoir worden geleegd om kiemvorming te voorkomen.

9.2

Intern circuit reinigen
Gevaar voor verbranding!
Laat het toestel nooit onbewaakt terwijl er heet water uitgebracht wordt.

▸ Indien het toestel is uitgeschakeld: Toestel inschakelen (zie pagina 14).
▸ Verwijder de watertank, vul hem met vers water en
plaats hem weer terug (zie pagina 34)
▸ Recipiënt onder koffie-uitloop 1 zetten.
▸ De toets aantippen.
– Op het display verschijnt het hoofdmenu van de
persoonlijke instellingen.
▸ Zo vaak of aantippen tot op het display spoelproces
verschijnt.
▸
aantippen.
– Het spoelproces wordt gestart.
– Op het display staat: “Spoeling bezig – heet water
stroomt”.
– Er stroomt heet water uit de koffie-uitloop 1.
– Op het display wordt een balk gevuld tijdens het
proces.
▸ Om het spoelproces vroegtijdig te beëindigen, aantippen.
– Op het display verschijnt het startscherm.

1

▸ Spoelproces herhalen.
Als het toestel langer dan 3 dagen niet gebruikt wordt, moeten voor gebruik minstens 2 spoelprocessen worden uitgevoerd.
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9.3

Koffiedikreservoir reinigen
Verstoppingsgevaar!
Indien op het display staat: “Maak koffiedikbak leeg” moet deze geledigd en gereinigd worden. Anders wordt het koffiedikreservoir bij de volgende bereiding te veel
gevuld en verstopt het toestel.
De reiniging is alleen mogelijk als het toestel ingeschakeld is.
Schade aan het toestel door foutieve behandeling!
Reinig de druppelschaal niet in de vaatwasmachine.

▸ Open de servicedeur 1.
▸ Druppelschaal 2, koffiedikreservoir 3 en druppelplaat
4 verwijderen.
▸ Druppelschaal 2 en koffiedikreservoir 3 ledigen en alle resten zorgvuldig met de spatel van de reinigingsborstel verwijderen.
▸ Druppelschaal 2, koffiedikreservoir 3 en druppelplaat
4 met warm water spoelen en terugplaatsen.
▸ Sluit servicedeur 1.

9.4

1

2 3 4

Druppelschaal reinigen
Verstoppingsgevaar
Altijd als de druppelschaal uitgetrokken wordt, moet ook het koffiedikreservoir geledigd worden. Anders wordt het koffiedikreservoir bij de volgende bereiding te
veel gevuld en verstopt het toestel.
Schade aan het toestel door foutieve behandeling!
Reinig de druppelschaal niet in de vaatwasmachine.

▸ Druppelschaal verwijderen, reinigen en terugplaatsen
zoals beschreven in het hoofdstuk “Koffiedikreservoir
reinigen” (zie pagina 33).

9.5

Koffie-uitgang reinigen

▸ Koffie-uitgang 1 met een met water bevochtigde doek
reinigen.
▸ Koffieresten in de koffie-uitgangsopeningen met een
tandenstoker verwijderen.

1
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9.6

Reiniging van de buitenkant

▸ Verwijder verontreinigingen of resten van reinigingsmiddelen onmiddellijk.
▸ Reinig de oppervlakken met een zachte, met spoelwater bevochtigde doek – bij metalen oppervlakken
in slijprichting.
▸ Droog af met een zachte doek.

9.7

Binnenkant toestel reinigen
WAARSCHUWING voor een elektrische schok!
Onderbreek de stroomvoorziening voordat u de binnenkant van het toestel reinigt.
Toestelschade door indringend water!
Dompel de koffiemachine nooit in water onder.

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Toestel uitschakelen (zie pagina 19).
Stekker uit het stopcontact trekken.
Open de servicedeur 1.
Druppelschaal 2 verwijderen en met een bevochtigde
doek reinigen.
Indien nodig koffieresten in het toestel met de reinigingsborstel en een spons verwijderen.
Indien nodig resten in het toestel met een zuigtoestel
wegzuigen.
Druppelschaal 2 terug in het toestel plaatsen.
Sluit servicedeur 1.

9.8

2

Watertank reinigen

▸ Open de servicedeur 1.
▸ Watertank 2 verwijderen.
▸ Indien beschikbaar, waterfilter verwijderen en onder
stromend water afspoelen.
▸ Watertank 2 met spoelwater bevochtigde doek reinigen en met water afspoelen.
▸ Indien beschikbaar, waterfilter in watertank 2 plaatsen.
▸ Watertank 2 met vers water vullen en terugplaatsen.
▸ Sluit servicedeur 1.
▸ Om het waterfilter weer te activeren, minstens 100 ml
heet water uitbrengen laten (zie pagina 24).
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9.9

Trechter voor gemalen koffie reinigen

▸ Deksel 1 van het bonenreservoir openen.
▸ Koffie- en vetresten in trechter 2 met water bevochtigde doek verwijderen.

1

9.10

2

Zetgroep reinigen

Zetgroep verwijderen.
Schakel het apparaat uit voordat u de zetgroep verwijdert.
▸
▸
▸
▸

Toestel uitschakelen (zie pagina 19).
Open de servicedeur 1.
Druppelschaal 2 verwijderen.
Gekleurde ontgrendelknoppen 3 naar binnen duwen
en tegelijkertijd zetgroep 4 verwijderen.

1

2

3
4

Zetgroep reinigen
Schade aan het toestel door foutieve behandeling!
Reinig de zetgroep niet met reinigingsmiddel. Het smeermiddel komt anders los
van de binnenzijde van de cilinder.
Reinig de zetgroep niet in de vaatwasmachine.
▸ Zetgroep 5 minuten in een recipiënt met water leggen.
▸ Zetgroep met water uitspoelen.
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Zetgroep plaatsen
▸ Indien nodig zetgroep 1 op de juiste grootte brengen
door deze samen te drukken.
▸ Zetgroep 1 op de tap 2 van de houder steken.
▸ Zetgroep bij
3 ingedrukt houden tot de zetgroep 1 hoorbaar inklikt.
▸ Controleer of de gele ontgrendelknoppen 4 naar buiten zijn geklikt.
▸ Druppelschaal 5 terugplaatsen.
▸ Sluit servicedeur 6.

1

1
4

2

3

6

5

9.11

Melkopschuimer reinigen
Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen!
Houd de afzonderlijke onderdelen van de melkopschuimer buiten het bereik van
kinderen.

Interne slangen reinigen
Gevaar voor verbranding!
Heet water en stoom treden uit de melkuitgang. Let erop dat u geen waterspatten
op u krijgt.
▸ Kopje onder melkuitgang 1 zetten.
▸ Instelknop 2 naar stand
draaien.
– De interne slangen worden gereinigd.
– Op het display staat: “Melkopschuimer wordt gereinigd – recipiënt onder melkuitgang zetten”
– Op het display wordt een balk gevuld tijdens de
bereiding.
– De reiniging stopt automatisch.
▸ Instelknop 2 naar een positie voor de hoeveelheid
melkschuim draaien.
▸ Melkopschuimer 3 verwijderen.
▸ Aansluitstuk reinigen (zie pagina 38).
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Melkopschuimer demonteren
▸ Verwijder het deksel van het melkreservoir 1.
▸ Melkreservoir 2 aan de zijgrepen vasthouden en uit
de thermische behuizing 3 nemen.
▸ Melkuitgang 4 en melkslang 5 verwijderen.
▸ Instelknop 6 naar stand
draaien en verwijderen.

1

2

3

1

6

4
INSERT

5
CLEAN

Melkopschuimer reinigen en monteren
De thermische behuizing 3 mag niet met water gevuld of in water ondergedompeld
worden.
▸ Thermische behuizing 3 met een zachte doek reinigen.
▸ Resterende onderdelen van de melkopschuimer in de
vaatwasmachine of met heet water en mild reinigingsmiddel reinigen.
▸ Erop letten dat er geen melkresten in de melkuitgang
4 en melkslang 5 vastkleven.
▸ Melkresten in de groef van de instelknop 6 met een
tandenstoker verwijderen.
▸ Houder 7 van de instelknop en de aansluitopening 8
van de melkopschuimer reinigen.
▸ Instelknop 6 in houder 7 plaatsen en naar stand
draaien.
▸ Melkuitgang 4 en melkslang 5 plaatsen.
▸ Melkreservoir 2 in de thermische behuizing 3 plaatsen.
▸ Deksel van melkreservoir 1 weer op melkreservoir 2
zetten.
▸ Aansluitstuk reinigen (zie pagina 38).

H2O
3

6

7
1

6
8
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9.12

Heetwater-/stoomuitgang reinigen
Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen!
Houd de afzonderlijke onderdelen van de heetwater-/stoomuitloop buiten het bereik van kinderen.

▸ Heetwater-/stoomuitloop verwijderen en demonteren.
▸ Onderdelen in de vaatwasmachine of met heet water
en mild reinigingsmiddel reinigen.
▸ Erop letten dat er geen melkresten in de onderdelen
vastkleven.
▸ Onderdelen laten drogen en weer monteren.

9.13

Aansluitstukken reinigen

▸ Melkresten met water bevochtigde spons van aansluitstuk 1 verwijderen.

1

25%

9.14

Ontkalking

Werkwijze
Bij iedere stoomvorming zet zich, afhankelijk van de plaatselijke waterhardheid (d.w.z.van
het kalkgehalte van het water), kalk in de stoomgenerator af. Een systeem in het toestel
herkent automatisch wanneer een ontkalking nodig is en duidt daarop bij iedere inschakeling van het toestel met de volgende melding:
”Ontkalking nodig,

indrukken om te starten (~45min)”

Wij adviseren u het ontkalken meteen uit te voeren als deze melding verschijnt.
Wordt het toestel langere tijd niet ontkalkt, dan kunnen functies van het toestel of
het toestel zelf worden beschadigd. Het gehele ontkalkingsproces duurt ca. 45 minuten.

Ontkalkingsmiddel
Schade aan het toestel door fout ontkalkingsmiddel!
Gebruik voor het ontkalken uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde ontkalkingsmiddelen. Het gebruik van een ongeschikt ontkalkingsmiddel kan leiden tot
schade aan het toestel die niet onder garantie valt. Neem de aanwijzingen van de
fabrikant in acht.
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Ontkalking starten
Schade aan het toestel door ondeskundige ontkalking
Toestel nooit uitschakelen tijdens de ontkalking.
Als de melding “Ontkalking nodig,
indrukken om te
starten (~45min)” op het display verschijnt:
▸

aantippen om de ontkalking later te starten.

I

0

1

Of:
▸
aantippen om de ontkalking meteen te starten.
▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Servicedeur 1 openen, watertank 2 verwijderen, indien beschikbaar waterfilter verwijderen en water aftappen.
▸ aantippen.

2

▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Meegeleverde portie ontkalkingsmiddel in de
watertank 2 vullen en watertank 2 met water (tot markering B) vullen.
▸ aantippen.

B

+
A
CaCO
3

2
▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Druppelschaal 3 en koffiedikreservoir 4 verwijderen, ledigen en terugplaatsen.
▸ aantippen.

1

3 4
▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Een leeg reservoir van 2,5 l onder de koffieuitloop 5 en de heetwater-/stoomuitloop 6 zetten.
▸
aantippen om de ontkalking meteen te starten.
– Het ontkalkingsproces wordt gestart.
– Op het display staat: “Bezig met ontkalken – even
wachten”.
– Er stroomt zuurhoudend heet water uit de koffie-uitloop 5 en de heetwater-/stoomuitloop 6.

5
6

Gevaar voor verbranding!
Er stroomt zuurhoudend heet water uit de koffie-uitloop 5 en de heetwater-/stoomuitloop 6. Let erop dat u geen waterspatten op u krijgt.
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Spoelvloeistof vervangen
▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Watertank 2 verwijderen en onder stromend
water afspoelen, met water tot markering MAX vullen
en terugplaatsen.
▸ Spoelvloeistof van het reservoir van 2,5 l aftappen.
▸ aantippen.

I

0

1

▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Een leeg reservoir van 2,5 l onder de koffieuitloop 5 en de heetwater-/stoomuitloop 6 zetten.
▸
aantippen om het spoelen te starten.
– Het spoelproces wordt gestart.
– Op het display staat: “Bezig met spoelen – even
wachten”.
– Er stroomt zuurhoudend heet water uit de koffie-uitloop 5 en de heetwater-/stoomuitloop 6.

2
5
6

▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: aantippen, watertank 2 verwijderen, waterfilter in de behuizing plaatsen.
▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Spoelvloeistof van het reservoir van 2,5 l aftappen en spoelproces herhalen.
Indien de watertank niet tot aan de markering MAX wordt gevuld, vereist het toestel een derde spoelproces. Zo wordt de ontkalkingsoplossing volledig uit de interne circuits van het toestel verwijderd.

Ontkalking beëindigen
▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Druppelschaal 3 en koffiedikreservoir 4 verwijderen, ledigen en terugplaatsen.
▸ aantippen.
▸ Op het display staat: “Ontkalking beëindigd indrukken”.
▸
aantippen.
▸ Zodra de betreffende melding op het display verschijnt: Watertank 2 verwijderen, spoelvloeistof aftappen, watertank 2 onder stromend water afspoelen,
met water tot markering MAX vullen en terugplaatsen.
▸ Sluit servicedeur 1.
– Het toestel gaat uit.
▸ Spoelvloeistof van het reservoir van 2,5 l aftappen.

1

3 4

I

0

1

2
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10

Storingen zelf verhelpen

In dit hoofdstuk worden storingen behandeld die met behulp van de beschreven stappen
eenvoudig zelf kunnen worden verholpen. Als het om een andere storing gaat of als de
storing niet kan worden verholpen, bel dan de klantenservice.

10.1

Weergegeven meldingen

Weergegeven melding

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Tank vullen met vers water

▪ Er is te weinig water
in de watertank.

▸ Watertank vullen met water
en inschuiven tot deze vastklikt.

Servicedeuren sluiten

▪ De servicedeur werd
niet correct gesloten.

▸ Handmatig de koffie-uitloop
vastnemen en de servicedeur
dichtduwen.

Watertank plaatsen

▪ De watertank werd
niet correct geplaatst.

▸ Watertank inschuiven tot deze
vastklikt.

Koffiedikreservoir ledigen

▪ Het koffiedikreservoir
is vol.

▸ Koffiedikreservoir en druppelschaal ledigen en reinigen
(zie pagina 33).
▸ Koffiedikreservoir en druppelschaal terugplaatsen.
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Weergegeven melding

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Koffiedikreservoir en druppelschaal plaatsen

▪ Het koffiedikreservoir
werd niet geplaatst.

▸ Druppelschaal verwijderen.
▸ Koffiedikreservoir en druppelschaal terugplaatsen.

Vullen met hoogstens één
maatlepel voorgemalen
koffie

▪ De functie “gemalen
koffie” werd geselecteerd, maar er werd
geen gemalen koffie
in de trechter gebracht.

▸ Met de maatlepel maximaal
een afgestreken maat gemalen koffie in de trechter vullen
(zie pagina 22).
▸ Gewenste koffiedrank bereiden.

▪ De trechter is verstopt.

▸ Trechter reinigen (zie pagina
35).

▪ Er werd koffie “Long”
met gemalen koffie
geselecteerd.

▸ Met de maatlepel maximaal
een afgestreken maat gemalen koffie in de trechter vullen
(zie pagina 22).
▸
aantippen en uitbrengen
van koffie beëindigen.

▪ Er zijn geen koffiebonen meer in het koffiebonenreservoir.

▸ Koffiebonenreservoir vullen
(zie pagina 15)

Koffiebonenreservoir vullen
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Weergegeven melding

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Te fijn gemalen. Indien
maalwerk in bedrijf, 1 niveau hoger zetten

▪ De maalgraad is te
fijn ingesteld.
▪ De koffie wordt druppelsgewijs, te langzaam of helemaal niet
uitgebracht.

▸ Tijdens de koffiebereiding instelknop van het maalwerk zo
vaak één positie rechtsom
(richting “7”) draaien tot de
koffie correct wordt uitgebracht (zie pagina 15).

▪ Indien de melding opnieuw verschijnt:

▸ Watertank inschuiven tot deze
vastklikt.

▪ Bij waterfilters: Er is
een luchtbel in het
circuit beland die het
uitbrengen van drank
verhindert.

▸ Heetwater-/stoomuitloop op
het aansluitstuk schuiven.
▸ Heet water laten uitbrengen
tot het regelmatig stroomt (zie
pagina 24).

▪ De hoeveelheid koffiebonen in het koffiebonenreservoir is
slechts voldoende
voor een milder aroma.

▸ Koffiearoma verlagen (zie pagina 24).

▪ Er werd te veel gemalen koffie in de trechter gebracht.

▸ Deksel van het koffiebonenreservoir openen.
▸ Hoeveelheid gemalen koffie
in de trechter verlagen (zie
pagina 22).

Wateruitloop plaatsen

▪ De heetwater-/stoomuitloop werd niet correct op het aansluitstuk geschoven.

▸ Heetwater-/stoomuitloop op
het aansluitstuk schuiven (zie
pagina 24).

Melkopschuimer plaatsen

▪ De melkopschuimer
werd niet correct geplaatst.

▸ Melkopschuimer op het aansluitstuk schuiven en deze zo
ver mogelijk naar onderen duwen (zie pagina 16).

Milder aroma kiezen of
hoeveelheid koffiepoeder
verlagen

Of:
▸ Koffiebonenreservoir vullen
(zie pagina 15)
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Weergegeven melding

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Zetgroep plaatsen

▪ De zetgroep werd
niet correct geplaatst.

▸ Zetgroep plaatsen (zie pagina
36)

Watercircuit leeg, op
drukken om te vullen

▪ Er is geen water in
het watercircuit.

▸

▪ Indien de melding opnieuw verschijnt:

▸ Watertank inschuiven tot deze
vastklikt.

▪ De instelknop van de
melkopschuimer werd
naar de positie
gedraaid.

▸ Raak de toets
aan om de
reiniging te starten.
– De reiniging van de
melkopschuimer start.

indrukken om de reiniging te starten of instelknop naar een melkpositie draaien

aantippen.
– Er stroomt heet water uit
de heetwater-/stoomuitloop.
▸ Heet water laten uitbrengen
tot het regelmatig stroomt.

▸ Om koffie met melk te bereiden, instelknop van de
melkopschuimer naar de
stand ,
of
draaien (zie
pagina 23).

Instelknop naar
draaien om de reiniging te
starten
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▪ Er werd melk uitgebracht; de melkslang
moet gereinigd worden.

▸ Instelknop naar
draaien.
– De reiniging van de
melkopschuimer start.

10 Storingen zelf verhelpen
Weergegeven melding

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Instelknop naar een melkpositie draaien

▪ De instelknop van de
melkopschuimer
stond op positie
toen de
melkopschuimer geplaatst werd.

▸ Om koffie met melk te bereiden, instelknop van de
melkopschuimer naar de
stand ,
of
draaien (zie
pagina 23).

Ontkalking nodig,
indrukken om te starten
(~45min)

▪ Het toestel moet ontkalkt worden.

▸

aantippen om de ontkalking meteen te starten (zie
pagina 38).

Of:

Waterfilter vervangen,
indrukken om te starten

▪ Het waterfilter is versleten.

▸

aantippen om de ontkalking later te starten (zie pagina 38).

▸

aantippen om waterfilter
meteen te vervangen (zie pagina 28).

Of:
▸

Algemeen alarm: Zie
handleiding

aantippen om waterfilter later te vervangen (zie pagina
28)

▪ De binnenkant van
het toestel is sterk
vervuild.

▸ Binnenkant toestel reinigen
(zie pagina 34).

▪ Koffiedikreservoir,
druppelschaal, watertank en/of zetgroep
zijn niet correct geplaatst.

▸ Zet de hoofdschakelaar op 0.
– Het toestel is losgekoppeld
van het stroomnet.
▸ Plaats de onderdelen van het
toestel correct (reiniging niet
noodzakelijk):
▪ Koffiedikreservoir en druppelschaal (zie pagina 33)
▪ Watertank (zie pagina 34)
▪ Zetgroep (zie pagina 36)
▸ Toestel inschakelen (zie pagina 14).

▪ Indien de melding opnieuw verschijnt:

▸ Service bellen.
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▪ Het toestel is verkalkt.
▪ Het waterfilter is versleten.

▸ Toestel ontkalken (zie pagina
38).
▸ Waterfilter vervangen (zie pagina 18) of verwijderen (zie
pagina 19).

▪ Het toestel is verkalkt.

▸ Toestel ontkalken (zie pagina
38).

▪ Het waterfilter is versleten.

▸ Waterfilter vervangen (zie pagina 18) of verwijderen (zie
pagina 19).

▪ Bij de melkopschuimer zijn melkslang en
melkuitloop verstopt
of verontreinigd.

▸ Instelknop van de melkopschuimer naar stand
draaien.

▪ De persoonlijke instelling automatische inschakeling is geactiveerd.

▸ Om de automatische inschakeling te deactiveren, aanwijzingen in het hoofdstuk “Persoonlijke instellingen aanpassen” volgen (zie pagina 27).

▪ De persoonlijke instelling energiebesparingsmodus is geactiveerd.

▸ Om de energiebesparingsmodus te deactiveren, aanwijzingen in het hoofdstuk “Persoonlijke instellingen aanpassen” volgen (zie pagina 27).

▪ De persoonlijke instelling waterfilter is geactiveerd.

▸ Om het waterfilter te verwijderen, aanwijzingen in het
hoofdstuk “Waterfilter permanent verwijderen” volgen (zie
pagina 19).

▪ De demo-modus is
geactiveerd en er is
geen bediening mogelijk.

De demo-modus wordt na 12
uur automatisch gedeactiveerd,
maar kan ook voortijdig worden
afgebroken:
▸ Zet de hoofdschakelaar op 0.
– Het toestel is losgekoppeld
van het stroomnet.
▸ Zet na ca. 10 seconden de
hoofdschakelaar weer op I .
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10.2

Onbevredigend resultaat

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De koffie is niet heet.

▪ De kopjes werden
niet voorverwarmd.

▸ Persoonlijke instelling “Kopjesverwarmer” activeren (zie
pagina 27).
▸ Kopje op het verwarmbaar
onderzetstuk voor koffiekopjes zetten.
Of:
▸ Kopje met heet water uitspoelen (zie pagina 24).

▪ De zetgroep is afgekoeld omdat er meer
dan 3 minuten verstreken zijn sinds de
laatste keer koffie zetten.

▸ Spoelproces starten (zie pagina 28).
– De zetgroep wordt door
het spoelproces verwarmd.

▪ Er is een lage koffietemperatuur ingesteld.

▸ Hogere koffietemperatuur instellen (zie pagina 29).

▪ De koffie wordt te
grof gemalen.

▸ Tijdens de koffiebereiding instelknop van het maalwerk
met één positie linksom (richting ”1”) draaien (zie pagina
15).

▪ De koffie is niet geschikt.

▸ Koffie voor espressomachines gebruiken.

De koffie wordt druppelsgewijs of te langzaam uitgebracht.

▪ De koffie wordt te
grof gemalen.

▸ Tijdens de koffiebereiding instelknop van het maalwerk
met één positie rechtsom
(richting ”7”) draaien (zie pagina 15).

De koffie stroomt slechts
uit een van de koffie-uitgangsopeningen of helemaal niet.

▪ De koffie-uitgangsopeningen zijn verstopt.

▸ Koffie-uitgangsopeningen reinigen (zie pagina 33).

De koffie is te dun of niet
romig genoeg.
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Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De melk vorm grote blazen, spuit uit de melkuitgang of vormt slechts weinig schuim.

▪ De melk is niet koud
genoeg.
▪ Er werd geen magere
of halfvolle melk gebruikt.

▸ Magere of halfvolle melk met
een temperatuur van 5 °C gebruiken.

▪ De instelknop werd
niet correct naar een
van de drie melkposities gedraaid.

▸ Instelknop naar rechts of links
draaien tot de aanbevolen positie is (zie pagina 23) ingesteld.

▪ Het deksel van de
melkopschuimer is
vervuild.
▪ De instelknop van de
melkopschuimer is
vervuild.

▸ Deksel en instelknop van de
melkopschuimer reinigen (zie
pagina 36).

▪ Het aansluitstuk is
vervuild.

▸ Aansluitstuk reinigen (zie pagina 38).

▪ Het deksel van de
melkopschuimer is
vervuild.

▸ Deksel van de melkopschuimer reinigen (zie pagina 36).

▪ De melkslang werd
niet of niet goed geplaatst.

▸ Melkslang in deksel van
melkopschuimer plaatsen (zie
pagina 13).

Er stroomt geen melk uit
de melkuitgang.

10.3

Verdere mogelijke problemen

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het toestel schakelt niet
in.

▪ Stekker (van het netsnoer) is niet in het
stopcontact gestoken.
▪ Toestel is van het
stroomnet gescheiden.

▸ Stekker in het stopcontact
steken.

▪ De netschakelaar is
niet ingeschakeld.

▸ Netschakelaar indrukken (zie
pagina 14).

De zetgroep kan niet worden verwijderd.

▪ Het toestel werd niet
correct uitgeschakeld.

▸ AAN-/UIT-knop indrukken
(zie pagina 19).

Aan het einde van het ontkalkingsproces vereist het
toestel een derde spoeling.

▪ De watertank werd
niet tot aan de markering MAX gevuld.

▸ Druppelschaal ledigen.
▸ Aanwijzingen van het toestel
volgen en derde spoeling uitvoeren.
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Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Het ontkalken wordt niet
beëindigd en het toestel
vraagt herhaaldelijk om
de heetwater-/stoomuitloop te plaatsen.

▪ De heetwater-/stoomuitloop is vervuild.

▸ Heetwater-/stoomuitloop reinigen (zie pagina 38).
▸ Ontkalken voortzetten.

Het toestel maakt lawaai
of geeft kleine stoomwolken af als het niet gebruikt wordt.

▪ Het toestel is bedrijfsklaar of werd onlangs
uitgeschakeld.
▪ Condenswater druppelt in de stoomverstuiver.

▸ Dit is normaal.
▸ Om het fenomeen te reduceren, druppelschaal ledigen.

11

Toebehoren

Melkopschuimer

CaCO
3

Heetwater-/stoomuitloop

Teststrip voor waterhardheid

Maatlepel

Afdekking voor aansluitstuk

Reinigingsborstel

Waterfilter

CaCO
3

Ontkalkingsmiddel
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Technische gegevens

Toesteltype

–

Volautomatische koffiemachine

Modelnaam

–

CoffeeCenter V6000 45

Spanning

V

220-240

Frequentie

Hz

50/60

Stroomsterkte

A

Max. 10

Opgenomen vermogen

W

1350

MPa

1,5 (15 bar)

l

2,3

Afmetingen

cm

59,6×45,4×48

Gewicht

kg

26

Druk
Capaciteit van de watertank

13

Afvoer

13.1

Verpakking
Kinderen mogen in geen geval met verpakkingsmateriaal spelen omdat er letselof verstikkingsgevaar bestaat. Berg verpakkingsmateriaal veilig op en gooi het op
een milieuvriendelijke manier weg.

13.2

Veiligheid

Het apparaat onbruikbaar maken om ongevallen door ondeskundig gebruik (bijv. door
spelende kinderen) te vermijden:
▸ Het toestel loskoppelen van het stroomnet. Bij een vast geïnstalleerd toestel moet dit
door een erkende elektromonteur worden gedaan. De voedingskabel aan het toestel
afsnijden.

13.3

Afvoer

Het symbool «doorgestreepte vuilnisbak» verplicht tot een gescheiden afvoer van
elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dergelijke apparaten kunnen gevaarlijk zijn en milieugevaarlijke stoffen bevatten.
▪ Deze apparaten moeten worden ingeleverd bij een inzamelingspunt voor het recyclen
van elektrische en elektronische apparatuur en kunnen niet worden weggegooid in ongesorteerd huishoudelijk afval. Daarmee draagt u bij aan de bescherming van hulpbronnen en het milieu.
▪ Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten.
▪
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Service & Support
In het hoofdstuk «Storingen oplossen» vindt u nuttige informatie met betrekking tot
kleinere storingen. Zo hoeft u niet om een servicemonteur te vragen en vermijdt u
mogelijke kosten.

De V-ZUG-garantie-informatie vindt u op www.vzug.com →Service
→Garantie. Lees deze aandachtig door.
Registreer uw toestel per direct online via www.vzug.com →Service
→Garantieregistratie. Zo profiteert u in geval van een mogelijke storing reeds tijdens de
garantieperiode van het toestel van de beste ondersteuning. Voor de registratie hebt u
het serienummer (SN) en de aanduiding van het toestel nodig. Deze gegevens vindt u op
het typeplaatje van uw toestel.
Mijn toestel-informatie:
SN: __________________________

Toestel: __________________________________

Houd deze informatie altijd binnen handbereik als u met V-ZUG contact opneemt. Hartelijk dank.
Het typeplaatje bevindt zich aan de linkerzijde van het toestel.

Uw reparatieopdracht
Onder www.vzug.com→Service→Service-Nummer vindt u het telefoonnummer van het
dichtstbijzijnde V‑ZUG-Service-center.

Technische vragen, toebehoren, garantieverlenging
V-ZUG helpt u ook graag bij algemene administratieve en technische aanvragen, neemt
uw bestellingen op voor toebehoren en vervangende onderdelen en informeert u over
onze vooruitstrevende servicecontracten.
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1097915-01
V-ZUG Ltd, Industriestrasse 66, CH-6302 Zug

info@vzug.com, www.vzug.com

